
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: »الفيس بوك« بيئة مثالية للنرجسيين.

ـ صحيح والدليل عندما أراد شباب عرب عقد قمة عربية مصغرة على »الفيس 
بوك« قبل 6 أشهر فشلت ألن الكل يريد ان يكون رئيسا.

دراسة حديثة: أمهات القردة تساعد أبناءها في اختيار العروس.
ـ الحين عرفت من وين جبنا مثل »القرد في عين أمه غزال«.
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عشر مائة سنة

الندامة  في العجل���ة 
وف���ي التأني الس���امة، 
غير أن البعض ال يعجبه 
العجب وال يدرك احلكمة 
التري���ث والتروي،  من 
وتناسى أن الصبر مفتاح 
الفرج، وان خطة التنمية 
سوف تتحقق إن عاجا 
أو آجا، وليس هناك داع 
لهذا التسرع واالستعجال 
والتشكيك في جناح اخلطة 
وخلق حالة »دربكة« أمام 

املرمى.
إن خطة التنمية تشبه 
طبخ الطعام الذي ال يؤكل 
قبل أن ينضج، وإال مت أكله 
نيئا فينتق���ل من قائمة 
املطبوخ���ات الطيبة إلى 
الطيبة،  قائمة »النيات« 
كما بات واضحا أن خطة 
التنمية تسير »على قدم 
وس���اق« أو هكذا يقول 
العرب، أما أنا فاعرف ان 
املرء يسير على قدمني، ال 

قدم واحدة.
إن حتليل اسم خطة 
التنمي���ة مبوج���ب علم 
حس���اب احلروف يؤكد 
على أن احلكومة ملتزمة 
الوقت  بإجنازه���ا ف���ي 
املناس���ب، ذلك أن كلمة 
تنمية تنقسم إلى قسمني 
»ت���ن« و»مية« وال�»تن« 
باإلجنلي���زي تعني رقم 
أما »املية« فرقم  عشرة، 
عربي مع���روف »مائة« 
وكلمة »تن.. مية« تعني 
عشر مائة سنة يتم بعدها 
»إجناز« اخلطة.. »إن جاز« 

التعبير.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

زيارة صاحب السمو األمير حفظه اهلل وسمو ولي 
عهده األمني وسمو رئيس مجلس الوزراء ومن مبعيتهم 
من أبناء األسرة احلاكمة للدواوين واملقاهي واجلمعيات 
والتجمعات الش����عبية تعكس بشكل جميل البساطة 
والتواضع ودفء العاقة اإلنسانية القائمة بني احلاكم 
واحملكوم في بلدنا اآلمن، وهي ميزة ال تراها في الدول 

األخرى.
> > >

ومبادرة طيبة ومعتادة من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل، عندما أمر باستضافة اجلرحى من األشقاء العراقيني في مستشفيات 
الكويت، واعتقد ان على االخوين سفير الكويت في العراق وسفير العراق 
في الكويت ان يحرصا على أن تقوم وس����ائل اإلعام في البلدين بنشر تلك 
املبادرة اإلنسانية لترطيب القلوب وحتسني العاقات بني الشعبني الكويتي 

والعراقي.
> > >

التقينا في ديوان السيد عبدالعزيز سعود البابطني العامر بضيف الكويت 
الكبير السيد عمار احلكيم والوفد املرافق له، ومما طرحه السيد عمار احلاجة 
لتواجد وتداخل عربي أكبر في العراق عبر مشاريع تنموية واستثمارية، وأن 
تضاف للسفارات العربية في بغداد قنصليات في البصرة والنجف واملوصل 

وكركوك وغيرها كحال بعض الدول األخرى القريبة والبعيدة.
> > >

كررت في سنوات ماضية الدعوة خللق بروتوكوالت موحدة لكيفية تقدمي 
التهنئ����ة في الدواوين الكويتية منع����ا لالتباس، ومما طرحناه أن األفضل 
هو الس����ام باليد على أصحاب الديوانية فقط واالكتفاء بالتهنئة الشفوية 
اجلماعية لباقي الضيوف ممن قد يكون الفرد قد التقاهم في أكثر من ديوانية 

أخرى ومن ثم يصبح محرجا تهنئتهم مرة ثانية وثالثة.. الخ.
> > >

وضمن تلك البروتوكوالت ضرورة وضع لوحات عند باب الديوانية قبل 
الدخول لإلباغ عن حالة العزاء عند حدوثها وان أهل الديوان يس����تقبلون 
الع����زاء ال التهنئة ودون ذلك حتدث احراجات كثيرة خاصة في اليوم األول 
للعزاء، كما ان من الضرورة مبكان وضع لوحات منذ أوائل الشهر الفضيل 
تخبر الزائرين باأليام احملددة للتهنئة، فكثير من مشاوير هذه األيام تزحم 

الطرق وتنتهي بديوانيات مغلقة ال يعلم أحد متى تفتح.
> > >

من يش����تك من زحمة رمضان في الكويت التي ال تزيد على دقائق قليلة 
فعليه أن يتابع أخبار أكبر زحمة في التاريخ والتي تسببت فيها أعمال الطرق 
في العاصمة الصينية وعدم وجود منافذ )EXIT( على الطرق السريعة املؤدية 
لها مما جعل السائقني ينتظرون 10 أيام في سياراتهم، ومن يشتك من سوء 
القيادة أو احلوادث أو عدم االلتزام بقوانني الس����ير في الكويت أو مصر أو 
لبنان فعليه أن يشاهد احلوادث التي تسجلها كاميرات املرور الصينية التي 
تظهر انهم لم يتعودوا بعد على الثقافة املرورية وال يعلم البعض منهم ان 
للسيارات فرامل وان اإلشارات املرورية والتقاطعات يجب ان حتترم، اذهب 

.CHINESE TRAFFIC ACCDENT الى »اليوتيوب« وابحث عن
> > >

آخر محطة: مما تعلمته خال األيام املاضية ضرورة التأكد في بلدنا � خاصة 
في رمضان � من عشرة مصادر مختلفة على األقل حتى ميكن لك التيقني من 

صحة املعلومات التي تصلك.. فعذرا ألي خطأ غير مقصود.

لياٍل رمضانية ودواوين

مفرح الشمري
قام منتج كويتي بفسخ عقد احتكاره لفنان���ة 
شاب���ة بعد تدخل أقربائها وتهديدهم له باللج���وء 
إلى القضاء أو إلى وس���ائل أخرى ال يرغب����ها، 
وكان املنتج قد رفض مرارا فس���خ عقد الفنانة 
الذي يحتكرها مبوجبه بحجة أنه صاحب الفضل 
عليها وأنه من قدمها إلى الشاشة في أول عمل 
درام����ي ظهرت به من انتاجه، رغم أن الفنانة 
الشابة طلبت منه مرارا عبر وسطاء فسخ العقد 

إال أنه كان يرفض رغم أن الفن����انة عملت في 
ثاثة مسلسات له وأبلغته أنه����ا وّقعت العقد 

وهي صغيرة ال تعي ما وقعت عليه.
وأوضحت مصادر حتدثت ل�»األنباء« أن املنتج 
كان يطلب منها مبلغا ماليا ضخما لفسخ العقد 
وهو رقم أكبر بكثير من قدرتها، وبسبب احتكاره 
لها فشلت في احلصول على أي عمل منذ عامني 
إال عن طريقه وضاع���ت عليها أكثر من فرصة 

للمشاركة في أعمال ناجحة.

وقالت املصادر أن الفنانة الشابة جلأت إلى 
عائلتها الذين حتدثوا إلى املنتج وهددوه باللجوء 
إلى القضاء أو إلى وس���ائل أخرى خاصة وأن 
قريبتهم أبلغتهم بأن املنتج كان يعرض عليها 

أمورا خارج العمل الفني.
وذكرت املصادر أن املنتج وبعد تدخل أقرباء 
الفنانة الش���ابة وعل���م بجديتهم ف���ي تهديده 
قام باس���تدعاء الفنانة اخلليجية وفس���خ عقد 

احتكارها.

اخلرطوم � أ.ش.أ: أفتى عضو هيئة علماء 
السودان د.يوسف الكودة بعدم جواز تأدية 
صاة التهجد باملس���اجد باستخدام مكبرات 
الص���وت اخلارجية ملا في ذلك من أذى بالغ 

للناس عموما مسلمني وغير مسلمني.
وأضاف د.الكودة � ردا على سؤال لصحيفة 
»األهرام اليوم« السودانية � أن هناك أناسا 
من غير املتهجدين في املنازل ومرضى وكبار 

سن وآخرين يتهجدون مبنازلهم وغيرهم من 
الذين ال يريدون أن يتهجدوا وقال إن كل هؤالء 

ينالهم األذى من مكبرات الصوت.
يش���ار الى ان جميع املساجد باخلرطوم 
وايضا بعض الواليات الشمالية تقيم صاة 
التهجد يوميا مبكبرات الصوت عقب صاة 
التراويح وحتى قبل دقائق من صاة الفجر 

طوال شهر رمضان املبارك.

دبي: أكد املركز الرسمي لافتاء باالمارات 
ان لصق العب���ارات التي حتمل جما من 
الق���رآن الكرمي او اس���ما من اس���ماء اهلل 
احلس���نى على السيارات من اخلارج مثل 
عبارة »ما شاء اهلل« التي ينتشر وضعها 
على بعض الس���يارات ال يجوز الحتمال 
تعرضها للملوثات واألوساخ التي تتعرض 

لها السيارة بشكل يومي.
وبحسب جريدة »اخلليج« االماراتية جاء 
في ن���ص الفتوى التي اصدرها املركز ردا 
على احد اسئلة اجلمهور حول مدى جواز 
وضع جملة »ما شاء اهلل« على السيارة من 
اخلارج انه في حال اراد شخص ما كتابة 
هذه العبارة على سيارته يجب ان توضع 
داخل الزجاج حتى تسلم من األوساخ التي 

تتعرض لها السيارات عادة.
واضاف املركز انه قد ذهب بعض اهل 
العلم الى كراهية كتابة القرآن الكرمي واسماء 
اهلل في مكان يخشى فيه تعرضها لاوساخ 
ونحو ذلك حيث قال العامة ابن عابدين 
رحمه اهلل »تكره كتابة القرآن واسماء اهلل 
الدراهم واحملاريب واجلدران  تعالى على 
وما يفرش، وما ذاك اال الحترامه وخشية 

وطئه ونحوه مما فيه اهانة«.
واش���ار املركز الى انه بناء على هذا ال 
ينبغي وضع عبارة »ما شاء اهلل« ونحوها 
على السطح اخلارجي للسيارات، واالفضل 
ان يحاف���ظ املس���لم عل���ى اذكار الصباح 
واملساء ونحوها حتى يحفظه اهلل من كل 

مكروه.

بإطاق مثل هذه املاحظات.
يذكر أن كارال برون���ي انضمت إلى العديد من 
املشاهير والسياسيني االخرين واحلكومات ومنظمات 
حقوق االنس���ان في الدعوة إلى العفو عن سكينة 

محمدي أشتياني.
وكان احلكم الصادر بحق السيدة االيرانية قد 
أثار انتقادا دوليا في أعقاب إدانتها بالزنى واتهامها 
بالضلوع ف���ي قتل زوجها. ومنذ ذلك احلني هرب 
محاميها إلى النرويج ويقول نشطاء إنها أرغمت 

على االعتراف عبر التلفزيون.

في جزيرة كورسيكا الفرنسية وبحوزتها اقل من 
غرام من احلشيشة.

وق���د عثر في حقيبتها عل���ى اقل من غرام من 
احلشيشة لدى تفتيشها في ارض مطار فيجاري 

عند ترجلها من طائرة خاصة آتية من باريس.
وقد استجوبت الشابة في مكاتب وحدة شرطة 
النقل اجلوي قبل ان يفرج عنها، ولم تباش���ر اي 
ماحقات قضائية ضدها نظرا الى قلة كمية املخدرات 

التي وجدت في حوزتها.

طهران � وكاالت: بعد الهجوم الاذع الذي شنته 
صحف ايرانية محافظة على الس���يدة الفرنسية 
األولى كارال بروني االثنني املاضي متهمة اياها ب� 
»الفجور« و»االنح���راف األخاقي«، أدانت طهران 
الثاثاء املاضي، هذا الهج���وم القائم على خلفية 
مدافعة بروني عن ايرانية حكم عليها بالرجم حتى 

املوت في قضية زنى وقتل.
من جهته، أعلن املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
اإليرانية رامني مهمانبرست الثاثاء ان احلكومة 
اإليرانية ال تؤيد اس���لوب الشتائم الذي اعتمدته 
بعض وسائل االعام االيرانية بحق كارال بروني 

زوجة الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي.
وكانت سيدة فرنسا االولى قد أعربت في خطاب 
مفتوح نشرته على االنترنت االسبوع املاضي عن 
تضامنها مع سكينة محمدي أشتياني )43 عاما(، 

قائلة إن فرنسا لن تتخلى عنها.
ورد املوقع االلكتروني »إين دوت إي ار« واصفا 
بروني بأنها »امرأة منحرفة أخاقيا« بسبب خلفيتها 
كعارضة أزياء ومغنية. وفي إشارة أيضا للممثلة 
الفرنسية الشهيرة إيزابيل أدجاني، كتبت صحيفة 
»كيهان« التي تصدر في طهران قائلة »لقد ركبت 
الفرنس���يات املوجة ويطالنب باحترام  العاهرات 

حقوق االنسان«.
لكن مهمانبراس���ت، قال إنه »حتى لو مت تبني 
سياس���ات خاطئة ضدنا، نحن نفضل مواجهتها 
باالنتقاد املنطقي بدال من استخدام عبارات تنطوي 
على االهانة حيث ان ذل���ك يخالف متاما مبادئنا 
االخاقية«. ودعا وسائل االعام احمللية إلى توخي 
قدر أكبر من التأني وعدم االضرار باحلكومة االيرانية 

لوس اجنيلي���س � ا.ف.پ: وجهت الش���رطة 
االميركية االتهام االثنني الى پاريس هيلتون وريثة 
مؤسس فنادق هيلتون، بعدما اوقفتها ليل اجلمعة 
في الس فيغاس حليازتها الكوكايني،  على ما ذكر 

املوقع االلكتروني ملجلة بيبول.
وبحسب املجلة فإن هيلتون ستمثل أمام القضاء 

في السابع والعشرين من اكتوبر.
ولم يتسن لوكالة فرانس برس االتصال باملدعي 
العام في مقاطعة كارك، فيما رفضت شرطة الس 

فيغاس بعد ظهر االثنني تأكيد اخلبر أو نفيه.
وكانت شرطة الس فيغاس اوقفت ليل اجلمعة 

پاريس هيلتون من أمام فندق وين.
وقال ماركوس مارتن املتحدث باس���م الشرطة 
في الس فيغاس لفرانس برس »اوقفت الش���رطة 
س���يارة كادياك اسكااليد سوداء امام فندق وين، 
قرابة الساعة 23:30، ألن رجال الشرطة اشتبهوا 
ف���ي ان أحد ركابها يدخن املاريجوانا، وخال ذلك 
تبني ان حقيبة اليد التي حتملها هيلتون )29 عاما( 

حتتوي على كمية غير محددة من الكوكايني«.
واوقفت هيلتون لوقت قصير قبل ان حتصل 

على اطاق سراح مشروط.
وبحسب مجلة بيبول، فان هيلتون سارعت الى 

توكيل محام كبير في الس فيغاس للدفاع عنها.
وان هذا احملامي عم���ل على اثبات ان احلقيبة 
التي عثرت الشرطة بداخلها على الكوكايني ليست 
حقيبة موكلته، واعلن على لسان موكلته انها قالت 

لرجال الشرطة »كنت اعتقد انها علكة«.
وكانت هيلت���ون اوقفت في يوليو املاضي في 
جن���وب افريقيا اثناء مباريات نهائي كأس العالم 
لك���رة القدم، ألنها كانت تدخن احلشيش���ة خال 
املباراة التي جمعت البرازيل وهولندا،  ثم اخلي 

سبيلها.
بعد ذلك بأيام اوقفت لدى نزولها من الطائرة 

القاهرة � ام.بي.سي: اتهم الفنان الشاب املصري 
كرمي عبدالعزيز أشخاصا - لم يسمهم - بانتحال 
شخصيته على موقع التواصل االجتماعي الشهير 
ال���� »فيس بوك« واس���تغالها ف���ي النصب على 

الشباب.
وقد ش���هدت الصفحة التي حتمل اس���م »كرمي 
عبدالعزيز« على »فيس بوك« حالة من النش���اط 
بس���بب وعد قيل إن الفنان الشاب أطلقه ملساعدة 
كل الراغبني في العم���ل بالفن على خوض املجال 
من خال أفامه، بحسب صحيفة »املصري اليوم« 

االثنني 30 أغسطس اجلاري.
وق���ال كرمي عبدالعزيز »م���ش عارف مني اللي 
انتحل شخصيتي وعمل كده، ألنه بيستغل اسمي 
في النصب على الش���باب وإيهامهم بقدرتي على 

إدخالهم مجال التمثيل«.
وأبدى الفنان الشاب انزعاجه الشديد من األمر، 
وقال »انزعجت بش���دة من هذه الطريقة وتلقيت 
تليفونات كثيرة من أصدقائي يسألونني عما يحدث 

على الفيس بوك«.
وأكد كرمي عبدالعزيز أنه ليس من رواد »فيس 
بوك« وال يعرف كيفية الدخول له، وقال »أنا أساسا 
مش بتاع فيس بوك وال عمري دخلته وال أعرف الناس 
بيدخلوه إزاي.. وأناشد كل من ينتحل شخصيتي 

أن يتقي اهلل ألنه سبب لي مشاكل كثيرة«.

الدوحة � أ.ف.پ: عثر فريق للتنقيب عن اآلثار 
تابع لهيئة متاحف قطر ضمن موقع في شمال الباد 
على مدافن عائلية وبعض القطع الفخارية واالثرية 
ومواقد للنار يعتقد انه���ا تعود لأللف األول قبل 

املياد، على ما افادت وكالة االنباء القطرية.
ومن املقرر ان يتم ارسال عينات من تلك اآلثار 
والعظام املكتشفة لكبرى اجلامعات العاملية لدراستها 

وحتليلها ومن بينها جامعة ويلز األميركية.
واوضح مصدر مس���ؤول في الهيئة ان »فرق 
التنقيب التي تضم عددا من اخلبراء ومن ضمنهم 
خبير اآلثار البريطاني رجيرت الذي يعمل حاليا 
على رسم خارطه أثرية لدولة قطر، عثرت مؤخرا 
في تلك املنطقة على بعض القطع الفخارية واألثرية 
باالضافة الى اكتشاف مواقد للنار ومدافن يعتقد 

أنها تعود لأللف االول قبل املياد«.
وأضاف املصدر »الس���بب أن تلك اآلثار تعود 
لألل���ف االول قبل املياد هو طريق���ة الدفن )...( 

كوضعية اجلنني في بطن أمه، وهي طريقة الدفن 
في تلك العصور، باألضافة إلى )...( بعض األدوات 
املدفونة مع العظام مثل األواني الفخارية وبعض 
األدوات احلجرية والس���يوف وال���دروع، وهو ما 
يجس���د االعتقاد السائد انذاك بان امليت سيعيش 

حياة أخرى وانه بحاجة ملثل هذه األدوات«.
وبني املصدر أن »من ضمن االكتشافات اجلديدة 
ايضا مدافن عائلية يعتق���د أنها قد تكون لعائلة 
واح���دة مات أفرادها على فت���رات زمنية مختلفة 
حيث مت العثور في بعض املدافن على ثاثة هياكل 
عظمية وفي مدافن أخرى على ثمانية هياكل عظمية، 
ووجدت بعض املدافن خالي���ة مما يدل على أنها 
حفرت ولم يدفن بها أحد أو أنها تكون قد تعرضت 

للسلب والنهب«.
وجرى الكشف عن قبور مماثلة في صيف العام 
2008 من قبل البعثة األملانية التي عملت في مواقع 

متعددة في قطر.

منتج كويتي يفسخ عقد احتكاره لفنانة 
بعد تهديد أقربائها له باللجوء إلى »وسائل أخرى«

فقيه سوداني: صالة التهجد ال تجوز بمكبرات الصوت
لما تسببه من أذى بالغ للمسلمين وغير المسلمين

»ساهر الليل«.. تصوير واقعي 
لرومانسية زمن مضى

كاتب في العشرينيات أعاد 
الجمهور إلى حقبة الستينيات
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.. وفتوى إماراتية: ال يجوز لصق اآليات على السيارات

صحف إيرانية تتهم كارال بروني بـ »الفجور«
والخارجية اإليرانية ترفض شتم عقيلة الرئيس الفرنسي

اتهام پاريس هيلتون بحيازة كوكايين
 والنجمة ترد: اعتقدت أنها علكة

مختل يدعي أنه ابن ألسامة بن الدن

كارلوس غصن: السيارات الكهربائية
 لها مستقبل في دول الخليج

قبضت اجلهات األمنية مبحافظة صامطة في جازان أمس 
األول على شاب )25 عاما( ادعى انه ابن أسامة بن الدن، ليتبني 
الحقا انه يعاني من مرض نفس���ي، بحسب جريدة »الوطن« 
السعودية، حيث متت إحالته الى مستشفى الصحة النفسية 
باملنطقة، والذي أعد تقريرا عن حالته الصحية يفيد بأنه غير 
طبيعي وس���يتولى املستشفى عاجه وأوضح ذلك اإلعامي 
بشرطة جازان عبدالرحمن الزهراني، ولفت الى ان الشاب كان 
يردد عبارات عن أس���امة بن الدن، ما لفت أنظار الناس إليه، 
ومت اإلباغ عنه حتسبا لقيامه بعمل مضر، وباشرت املوقع 
فرقة من الدوريات األمني���ة مبحافظة صامطة وقبض عليه 

وأحيل الى اجلهات املختصة.

أبوظبي � أ.ف.پ: 
اعلن رئيس مجلس 
ادارة شركتي رينو 
الفرنسية ونيسان 
الياباني���ة لصناعة 
السيارات كارلوس 
غصن في ابوظبي ان 
السيارات الكهربائية 
لها مستقبل في دول 
اخلليج ودول اخرى 
غنية بالنفط شرط 
ان تدعم احلكومات 

هذا القطاع.
وقال غصن لدى 
سؤاله حول امكان 
الس���يارة  جن���اح 
الكهربائية في الدول 
املنتجة للنفط »اعتقد 
انه ممك���ن« قبل ان 
يضيف »االمر يتعلق 
الذي  بالدعم االولي 
تعطي���ه احلكومات 

املعنية«.
وقال غصن امام 

الصحافيني ان »السيارة الكهربائية حققت جناحا في الواليات 
املتحدة واليابان واوروبا« الن احلكومات »قررت دعم املستهلكني 

الطاق عمليات البيع«.
واض���اف: ان التحفيزات التي قدمتها تلك احلكومات خلفض 
اسعار الس���يارات التي ال تنبعث منها اي غازات كانت سر ذلك 

النجاح.
ومن املقرر ان تطلق نيسان منوذجها االول »ليف« قبل نهاية 

العام وهي تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة %100.
السيارة مجهزة مبقاعد خلمسة ركاب وتسير ملسافة 160 كلم 
قبل اعادة شحن بطاريتها التي تشحن 80% من طاقتها خال 30 
دقيقة فقط. وتبلغ سرعتها القصوى 140 كلم/الساعة. اما رينو 
الفرنسية فتطور اربع سيارات كهربائية احداها ستطلق اعتبارا 

من اواسط العام 2011.
وليس الي من رينو او نيسان »مشاريع« لتوسيع قدراتهما 
االنتاجية في الشرق االوسط في غياب اتفاق حول التبادل احلر 

بني الدول العربية.
واضاف غصن ان نيسان متلك مصنعا في مصر بينما تبني 
رينو واحدا في املغرب، معتب���را من جهة اخرى ان العام 2010 

سيكون قياسيا جلهة املبيعات العامة للسيارات.

مجهولون ينتحلون شخصية كريم على الـ»فيس بوك«

اكتشاف مدافن تعود لأللف األول قبل الميالد
 في موقع أثري شمال قطر

كارال بروني

پاريس هيلتون

كارلوس غصن

كرمي عبدالعزيز

مؤلف مسلسل »ساهر الليل« فهد العليوة


